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Hvers vegna? Góð námsmenning er forsenda 

leiðsagnarnáms, án hennar geta nemendur ekki tekið við 

leiðsögn/endurgjöf og notfært sér hana. Auk þess er góð 

námsmenning nauðsynleg til að uppbyggilegar samræður og 

samvinna geti átt sér stað í nemendahópnum. 

Góð námsmenning einkennist af eftirfarandi: 

Væntingar. Kennarinn væntir þess að allir nemendur geti aukið framfarir sínar í 

náminu þegar námið er við hæfi. Væntingar kennarans hafa þau áhrif að allir nemendur vita 

að þeir geta aukið framfarir sínar og þeir fagna því áskorunum. 

Hugarfar. Vaxandi hugarfar er ríkjandi. 

 Nemendur eru meðvitaðir um eigið nám og námsstíl. Nemendur vita hvernig og hvenær 

þeir læra, þeir þekkja styrkleika sína og vinna með veikleikana. 

Heilinn. Nemendur vita að heilinn virkar á svipaðan hátt og vöðvi, þegar hann er 

notaður styrkist hann og eflist. Í hvert sinn sem nemendur öðlast nýja hæfni verða til nýjar 

brautir í heilanum. 



 Mistök. Mistök eru eðlilegur þáttur í námsferlinu, allir geta lært af þeim. Ef nemandi 

gerir engin mistök þá er hann líklega ekki að læra neitt nýtt. 

 Þrautseigja. Nemendum er hrósað fyrir að ná árangri með þrautseigju, ekki fyrir að vera 

fljótir eða svo miklir snillingar að þeir þurfa ekki að hafa fyrir hlutunum. 

 Grípum þau góð. Kennarinn verkur athygli á því sem vel er gert en þegar hann þarf 

að finna að t.d. hegðun er það gert með einkasamtali. 

 Námssamfélag. Nemendahópurinn/bekkurinn lærir saman m.a. með því að deila 

þekkingu og mistökum. 

 Getublöndun. Nemendur kunna að vinna með ólíkum einstaklingum og vita að það 

skilar góðum árangri fyrir alla. Nemendur með sérþarfir eru almennt að vinna sömu 

verkefni og aðrir nemendur en fara oft aðrar leiðir að markmiðinu. 

 Þátttaka nemenda. Kennarinn veitir nemendum hlutdeild í skipulagningu náms og 

kennslu t.d. með þátttöku þeirra í að setja viðmið. Hugmyndir þeirra og áhugamál vega 

þungt.







5 stig -Til fyrirmyndar

1. öll áhöld eru á sínum stað og hrein í 
skúffunum! 

2. þrífa borðið vel!

3. búið er að þrífa vaskinn og ganga frá 
uppvöskunargrind

4. raða tuskunni og viskastykkinu á sína staði, 
snyrtilega

5. búið er að sópa gólfið

Frágangsstig
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